
 
 
 
 

1 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND 

van 10 februari 1998  
 
 
 
Onderwerp Besluit 
 

 
 
 
1 
Vergadering IPO-
adviescommissie Bestuur en 
Financiën op 12 februari 1998 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorstellen van het IPO bij de punten: Rentevergoeding door provincies 
op specifieke uitkeringen; Europese structuurfondsen; 
Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden provinciale organen. 

 
 
2 
Voorstel verdeling extra 
middelen verzorgingshuizen 

 
Het college besluit: 
-de voorstellen uit de regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Midden-Kennemerland, 

Zuid-Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Amstelland en de Meerlanden, Diemen en Gooi- 
en Vechtstreek voor de besteding van de extra middelen voor de verzorgingshuizen in 
Noord-Holland voor de jaren 1998 t/m 2001 over te nemen; 

-het voorstel uit de regio Noord-Kennemerland voor wat betreft de verdeling van extra 
intramurale capaciteit over te nemen, maar wat betreft de verdeling van de extramurale 
plaatsen niet over te nemen; 

-het Platform Ouderenzorg Noord-Kennemerland te verzoeken alsnog en voor 17 februari 
invulling te geven aan het principe van poolvorming van extramurale plaatsen; 

-er mee in te stemmen dat uitgaande van de ontvangen en nog te ontvangen nadere voorstellen, 
vanaf 1998 sprake is van een ophoging van de capaciteit van de verzorgingshuizen 
vergeleken met de cijfers uit het Plan verzorging en verpleging 1997 t/m 2000, hetgeen voor 
het jaar 2001 structureel betekent: 

*uitbreiding capaciteit intramuraal: +71  plaatsen 
*uitbreiding capaciteit extramuraal: +413 plaatsen 
*uitbreiding tijdelijke opnamen:+ca. � 570.000,- (=9.409 dagen) 
-dit besluit inclusief een notitie "inventarisatie knelpunten in de ouderenzorg" voor advies voor 

te leggen aan de PS-commissie Zorg voor de vergadering van 18 februari as. 
 
 
3 
Conceptstatenvoordracht 
Bestuurlijke toekomst 
IJmond 

 
Het college besluit: 
1. Geen procedure tot herindeling van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen te 

bevorderen omdat bij die gemeenten het draagvlak voor vrijwillige herindeling ontbreekt. 
2.De voordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit aangaande de Bestuurlijke toekomst van de 

IJmond in principe vast te stellen en daarbij het volgende aan provinciale staten voor te 
leggen: 

a.het voorstel de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen uit te nodigen om voor 1 oktober 
1998 met een voorstel te komen voor invulling van het interactief bestuur mede in het 
licht van de "Agenda 2010", waarin aandacht besteed wordt aan binding, arbitrage, 
regie, commitment, doorzettingsmacht, planning, inhoud werkprogramma en de positie 
van het gewest IJmond; 

b.het voorstel de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen uit te nodigen om deel te nemen 
aan een open overleg, in het kader van de wet Arhi, met als uitgangspunt dat het 
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Hoogoventerrein binnen één gemeente komt te liggen; 
c.informatie over de voorstellen van de gemeenten voor te leggen en hierbij af te wegen of de 

voorstellen voldoende tegemoet komen aan de problemen en uitdagingen die in de 
toekomst op IJmond af komen. 

2.De voordracht voor advies voor te leggen aan de statencommissie voor Openbaar Bestuur in 
haar vergadering van 25 februari 1998. 

 
4 
Proces bestuurlijke 
schaalvergroting Bennebroek, 
Bloemendaal en Heemstede 

 
Het college besluit: 
1.Geen procedure te beginnen op grond van de Wet algemene regels herindeling gericht op 

wijziging van de gemeentelijke indeling van Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede, 
aangezien in deze gemeenten het draagvlak voor (vrijwillige) samenvoeging ontbreekt, 
alsmede op grond van de overweging dat in het op 13 januari 1998 voorlopig vastgestelde 
"Toetsingskader gemeentelijke grenswijziging", besloten is om uit te gaan van de 
beleidslijn dat de provincie als regel slechts zal meewerken aan grenswijziging, c.q. 
grenscorrectie en/of herindeling, van gemeenten als de betrokken gemeenten daartoe zelf het 
initiatief hebben genomen, 

2.Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 25 
maart 1998, 

 
 
5 
Herindelingsprocedure 
Halfweg-Zwanenburg 

 
Het college besluit: 
1.Gezien het op grond van het op 13 januari 1998 voorlopig vastgestelde "Toetsingskader 

gemeentelijke grenswijziging" genomen besluit om uit te gaan van de beleidslijn dat de 
provincie als regel slechts zal meewerken aan grenswijziging van gemeenten als de 
betrokken gemeenten daartoe zelf het initiatief hebben genomen en gezien het feit dat van een 
dergelijk initiatief in dit geval geen sprake is, vast te stellen dat de wijziging van de 
gemeentelijke indeling van het gebied Halfweg-Zwanenburg niet gewenst is en derhalve te 
beslissen de herindelingsprocedure Halfweg-Zwanenburg niet voort te zetten. 

2.Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Openbaar Bestuur op 25 
maart 1998. 

 
6 
In samenwerking met de 
gemeente Amsterdam en de 
Vereniging 
Natuurmonumenten het 
Natuurontwikkelingsfonds 
IJmeer oprichten 

 
Het college besluit: 
1.Samen met de gemeente Amsterdam en de Vereniging Natuurmonumenten het 

Natuurontwikkelingsfonds IJmeer op te richten. 
2.In te stemmen met het Convenant Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. 
3.In te stemmen met de in de Nota voor GS genoemde zes geselecteerde 

natuurontwikkelingsprojecten. 
4.In 1998 een bedrag van � 5.000.000,- uit de algemene middelen beschikbaar te stellen ter 

financiering van de geselecteerde projecten en de dekking van dit bedrag nader te regelen in 
het kader van het Voorjaarsbericht 1998. 

5.In te stemmen met de instelling van de Stuurgroep Natuurontwikkelingsfonds IJmeer conform 
het Convenant Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (artikel 4 t/m 8). 

6.Het voorzitterschap van de stuurgroep op te dragen aan de gedeputeerde voor NLO. 
7.In te stemmen met de delegatie van de beslissingsbevoegdheid over gelden van het 

Natuurontwikkelingsfonds IJmeer naar de Stuurgroep Natuurontwikkelingsfonds IJmeer, 
waarbij achtgeraf financiële verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan GS en de betrokken 
statencommissie. 
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8.De statencommissie Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie om advies te vragen over de 
besluiten 1 t/m 7 en de besluiten 1 t/m 7 ter kennisname voor te leggen aan de 
Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 

 
7 
Reactie op de Integrale 
Beleidsvisie over de 
toekomst van de luchtvaart 

 
Het college besluit: 
op hoofdpunten: 
1.Het kabinet het volgende mede te delen: 
1.1.Het college acht optimalisatie en herconfiguratie van Schiphol, onder voorwaarden, bespreek-

baar als een noodzakelijke tussenstap op weg naar een duurzame oplossing voor het 
accommoderen van de groei van de luchtvaart. 

1.2.Als duurzame eindoplossing wordt vastgehouden aan het, op termijn, uitplaatsen van alle 
banen naar een locatie in de Noordzee, met behoud van de economische functies in de 
Randstad, respectievelijk aan Schiphol in combinatie met een aanvullend vliegveld op de 
Maasvlakte. 

1.3.Onverkort wordt vastgehouden aan uitvoering van de PKB-Schiphol. 
1.4.Het nemen van een expliciet en onomkeerbaar besluit op dit moment wordt ongewenst 

geacht, maar het college vindt wel noodzakelijk  dat een principe-besluit wordt genomen bij 
de start van het nieuwe kabinet. 

1.5.Het al dan niet loslaten van de volumegrenzen van Schiphol dient onderdeel te zijn van een 
bredere afweging (najaar 1998) tussen de optie herconfiguratie en de opties Noordzee, 
Maasvlakte en Flevoland. 

2.De bredere afweging ad 1.5 wordt t.z.t. (september/oktober 1998) ter besluitvorming 
voorgelegd aan Provinciale Staten; 

3.Kennis te nemen van de beleidsnotitie 'Reactie op de IBV'. 
4.Over dit besluit (vergezeld van de beleidsnotitie) te horen de Statencommissie ROV, in de 

vergadering van 20 februari 1998. 
5.De leden van de GS-commissie ROV te machtigen dit besluit toe te lichten op de hoorzitting 

van de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat (gepland 17 of 18 
februari a.s.). 

 
 

8 
Conceptvoordracht 
Herbezinning 
FINH/Jaarprogramma 1998 

 
Het college besluit: 
1.de ontwerpvoordracht Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH), Herbezinning 

FINH/Overgangsprogramma 1998 in beginsel vast te stellen; 
2.deze voordracht te agenderen voor de commissie Middelen op 18 februari 1998.  
3.paragraaf 6 van de ontwerp-voordracht aan te merken als het pre-advies van het college op het 

initiatief-voorstel Heroriëntering FINH van D66. 
Hierin zijn de volgende beslispunten vervat: 
1.de uitwerking van de conclusies inzake de herbezinning op het FINH. 
2.het intrekken van het Eerste Investeringsprogramma FINH. De projecten waarover nog niet 

reeds besluitvorming  in de staten is geweest worden of in het Overgangsprogramma 1998 
opgenomen of kunnen in de toekomst als nieuw FINH-project in het kader van de 
begrotingsbespreking door de portefeuillehouders worden ingediend; 

3.Bijlage 1 van de voordracht wordt aangemerkt als het Overgangsprogramma 1998 van het 
FINH, met daarbij de aantekeningen dat: 

a.projecten die in dit programma zijn opgenomen in 1998 uitvoeringsgereed dienen te zijn; 
b.de opname van projecten in dit programma expliciet niet inhoudt dat daarmee een 

toekenningsbesluit genomen is; 
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c.aan de lijst worden toegevoegd de projecten genoemd in de eveneens heden vastgestelde 
beleidsnotitie inzake culturele infrastructuur, voorzover in 1998 uitvoeringsgereed. 

4.een benodigd juridisch kader voor het FINH uit te werken. 
 
 
9 
Beleidsnotitie provinciale 
culturele infrastructuur en het 
Fonds Investeringen Noord-
Holland 

 
Het college besluit: 
1.De bijgevoegde ontwerpvoordracht en -besluit inzake de beleidsnotitie provinciale culturele 

infrastructuur en het Fonds Investeringen Noord-Holland voorlopig vast te stellen; 
2.De beleidsnotitie te gebruiken als een (extra) toetsingskader voor aanvragen om een bijdrage 

uit het Fonds Investeringen Noord-Holland ten behoeve van projecten die behoren tot de 
provinciale culturele infrastructuur. 

3.Deze ontwerp-voordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie Maatschappelijk 
Welzijn en Cultuur op 19 februari 1998 alsmede aan de statencommissie Middelen op 18 
februari 1998. 

 
10 
Ontwerpadvies inzake de 
voorgenomen fusies e.d. in 
het voortgezet onderwijs per 
1 augustus 1998 
 

 
Het college besluit: 
1.Kennis te nemen van het ontwerpadvies bij de voorgenomen fusies in het voortgezet onderwijs 

per 1 augustus 1997. 
2.Het ontwerpadvies op 18 februari te bespreken met het Periodiek Overleg Onderwijs. 
3.Het ontwerpadvies voor te leggen aan de Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en Cultuur 

in haar vergadering van 19 februari 1998. 
 
11 
Inrichtingsvoorstel 
Onderafdeling Groenbeheer, 
afdeling BenU/voormalige 
GBD 

 
Het college besluit: 
1.In principe in te stemmen met het inrichtingsvoorstel voor de onderafdeling Groenbeheer bij de 

afdeling BenU. 
2.Het inrichtingsvoorstel om advies naar de OR te zenden. 
3.Het inrichtingsvoorstel via een GS-brief voor te leggen aan de besturen van de betreffende 

Recreatieschappen. 
4 .Te bevorderen dat, na overleg met de besturen van de Recreatieschappen, Provinciale Staten 

de GBD als tak van dienst opheffen. 
 
12 
Conceptstatenvoordracht 
Investeringsbesluit FINH 
Gependam Enkhuizen 

 
Het college besluit: 
1.in beginsel de statenvoordracht Investeringsbesluit Gependam te Enkhuizen vast te stellen, 

inhoudende dat PS voorgesteld wordt in het kader van het 
investeringsprogramma/overgangsprogramma 1998 van het FINH  ten behoeve van het 
Gependamproject een investeringsbijdrage aan Enkhuizen te verlenen van maximaal  

� 9.850.000,-. 
2.Omtrent het onder 1. genoemde voorstel het advies in te winnen van de Statencommissie 

Middelen (vergadering van 18 februari 1998) en de Statencommissie Economische Zaken 
over een en ander schriftelijk te informeren. 

 
13 
Advies m.b.t. bezwaar de 
heer Swaag op 
begrenzingenplan Kop en 
Westfriesland 

 
Het college besluit tot het overnemen van het advies van de HAC op het begrenzingenplan "Kop 
en Westfriesland" en dit per brief aan de bezwaarmakende, de heer Swaag, mee te delen. 
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14 
Advies m.b.t. bezwaar 
R.P.M.Jonker te Bergen op 
begrenzingenplan Noord-
Kennemerland-west 

 
Het college besluit het advies van de HAC over te nemen en de heer R.P.M.Jonker niet 
ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar tegen het begrenzingenplan Noord-Kennemerland west. 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
    over de nummers 
 
R. Fillet tel. (023) 514 44 097 
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M. Hoensontel. (023) 514 41 18 12 
J. Jansen tel. (023) 514 42 572 
R. v.d. Veen tel. (023) 514 43 096, 9, 10, 11, 13, 14 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas 
worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de 
antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.  
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